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muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A8-0190/2015 

Euroopa Parlamendi resolutsioon majanduse juhtimise raamistiku läbivaatamise kohta: 

ülevaade ja probleemid 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Liidu toimimise lepingut, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 
472/2013, millega tugevdatakse majanduse ja eelarve järelevalvet euroala liikmesriikide 
üle, millel on või võivad tekkida tõsised raskused finantsstabiilsuse tagamisel1, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) 
nr 473/2013 euroala liikmesriikide eelarvekavade seire ja hindamise ning nende 
ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimise tagamise ühiste eeskirjade kohta2, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta määrust (EL) 
nr 1173/2011 eelarvejärelevalve tõhusa rakendamise kohta euroalal3, 

– võttes arvesse nõukogu 8. novembri 2011. aasta direktiivi 2011/85/EL liikmesriikide 
eelarveraamistiku nõuete kohta4, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta määrust (EL) 
nr 1174/2011 euroalal esineva ülemäärase makromajandusliku tasakaalustamatuse 
korrigeerimiseks võetavate täitemeetmete kohta5, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta määrust (EL) 
nr 1175/2011, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1466/97 eelarveseisundi 
järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta6, 

                                                 
1 ELT L 140, 27.5.2013, lk 1. 
2 ELT L 140, 27.5.2013, lk 11. 
3 ELT L 306, 23.11.2011, lk 1. 
4 ELT L 306, 23.11.2011, lk 41. 
5 ELT L 306, 23.11.2011, lk 8. 
6 ELT L 306, 23.11.2011, lk 12. 
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– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta määrust (EL) 
nr 1176/2011 makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamise ja korrigeerimise 
kohta1, 

– võttes arvesse nõukogu 8. novembri 2011. aasta määrust (EL) nr 1177/2011, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1467/97 ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse 
rakendamise kiirendamise ja selgitamise kohta2, 

–  võttes arvesse Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) asutamislepingut,  

– võttes arvesse majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingut,  

– võttes arvesse oma 13. märtsi 2014. aasta resolutsiooni uuringu kohta, milles 
käsitletakse troika (Euroopa Keskpanga, Euroopa Komisjoni ja Rahvusvahelise 
Valuutafondi) rolli ja tegevust seoses euroala programme kohaldavate riikidega3, 

– võttes arvesse oma 12. detsembri 2013. aasta resolutsiooni mitmetasandilise valitsemise 
esmasest õigusest ja riigiõigusest tulenevate probleemide kohta Euroopa Liidus4, 

– võttes arvesse oma 1. detsembri 2011. aasta resolutsiooni majanduspoliitika 
koordineerimise Euroopa poolaasta kohta5,  

– võttes arvesse oma 6. juuli 2011. aasta resolutsiooni finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi 
kohta: soovitused vajalike meetmete ja algatuste kohta6, 

– võttes arvesse komisjoni 28. novembri 2014. aasta teatist „Majanduse juhtimise paketi 
hindamine. Aruanne määruste (EL) nr 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 
1177/2011, 472/2013 ja 473/2013 kohaldamise kohta” (COM(2014)0905), 

– võttes arvesse komisjoni 13. jaanuari 2015. aasta teatist „Stabiilsuse ja kasvu pakti 
kehtivate nõuete paindlikum kasutamine” (COM(2015)0012), 

– võttes arvesse komisjoni 23. juuli 2014. aasta majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust käsitlevat kuuendat aruannet (COM(2014)0473), 

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu juunis ja detsembris 2014 toimunud kohtumiste 
järeldusi, 

– võttes arvesse 2014. aasta oktoobri euroala tippkohtumise järeldusi, 

– võttes arvesse 2015. aasta majanduskasvu analüüsi (COM(2014)0902), 

– võttes arvesse EKP 22. jaanuari 2015. aasta teadet laiendatud varaostukava kohta, 

                                                 
1 ELT L 306, 23.11.2011, lk 25. 
2 ELT L 306, 23.11.2011, lk 33. 
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0239. 
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0598. 
5 ELT C 165 E, 11.6.2013, lk 24. 
6 ELT C 33 E, 5.2.2013, lk 140. 



 

AM\1066104ET.doc  PE558.980v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

– võttes arvesse EKP 2014. aasta novembri üldtoimetist nr 157 „Eelarve ja 
makromajandusliku tasakaalustamatuse kindlakstegemine – kasutamata sünergia ELi 
tõhustatud juhtimisraamistikus”, 

– võttes arvesse IMFi 2015. aasta mai töödokumenti nr 15/95 „Avaliku sektori 
investeeringute makromajanduslik mõju: tõendid arenenud majandusega riikidest”, 

– võttes arvesse Madalmaade majanduspoliitika analüüsi büroo CPB 2014. aasta juuli 
poliitikadokumenti „Struktuurne eelarvepositsioon: armastus esimesest silmapilgust 
muutus ebameeldivaks”, 

– võttes arvesse Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) 2012. aasta 
aruannet „Pangavõla kaudsed tagatised: kus asume?”, 

– võttes arvesse OECD 6. juuli 2012. aasta töödokumenti nr 977 „SKP lõhega seotud 
ebakindluse mõju kriisiaegadel”, 

– võttes arvesse OECD 9. detsembri 2014. aasta sotsiaal-, tööhõive- ja rändeküsimusi 
käsitlevat töödokumenti nr 163 „Sissetulekute ebavõrdsusega seotud suundumused ja 
selle mõju majanduskasvule”, 

– võttes arvesse nõukogu järeldusi majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust käsitleva kuuenda aruande kohta: investeerimine töökohtadesse ja 
majanduskasvu, mis võeti vastu üldasjade (ühtekuuluvuse) nõukogus 19. novembril 
2014, 

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning põhiseaduskomisjoni 
arvamusi (A8-0190/2015), 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

A. arvestades, et komisjoni kevadprognoosi kohaselt püsib töötuse määr 2015. ja 2016. 
aastal ELis ja euroalal arvatavasti vastuvõetamatult kõrge, vastavalt üle 11 % ja peaaegu 
10 %; 

B. arvestades, et ka pärast troika sekkumist valitsevad liikmesriikide vahel jätkuvalt 
ülisuured erinevused ning prognoositud SKP kasvumäärad 2015. aastal jäävad 
vahemikku -0,5 % Küprosel ja +3,6 % Iirimaal; 

C. arvestades, et komisjoni kevadprognoosi kohaselt püsivad investeeringud euroalal 
madalal tasemel ja suurenevad arvatavasti 1,7 %, mis on ebapiisav; 

 
D. arvestades, et 21 miljardi euro suurune Euroopa investeeringute kava, mille eesmärk on 

koguda järgmisel kolmel aastal 315 miljardit eurot uusi investeeringuid, põhineb 
küsitavatel oletustel, et finantsvõimenduse suurus on 15 ja suudetakse meelitada 
erainvesteeringuid suure riskiga projektidesse; 

E. arvestades, et EKP käivitas rahapoliitika kvantitatiivse lõdvendamise programmi, mille 
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maht on umbes 1,1 triljonit eurot, et reageerida püsivalt madala inflatsiooni ohule ja 
taaselustada reaalmajandust; arvestades, et 19 riigi keskpangad ostavad oma liikmesriigi 
riigivõlakirju ja kannavad sellega seotud riski; arvestades, et riskijagamissüsteemi 
piirmäär on 20 % ostudest, millest 12 % langeb Euroopa institutsioonide väljastatud 
võlakirjadele ning ainult sümboolne ja tähtsusetu 8 % euroala riigivõlakirjadele, mis 
annab tunnistust liikmesriikide puuduvast poliitilisest tahtest aktsepteerida nii eeliseid 
kui ka puuduseid, mida tõeline ühtne rahapoliitika tähendab; 

F. arvestades, et hoolimata ebatavalistest meetmetest, mida EKP on alates 2010. aastast 
võtnud, on rahapoliitika reaalmajandusse ülekandmise mehhanism ikka väga puudulik; 
arvestades, et IMFi kevadprognoosi kohaselt on euroala suurim mure endiselt 
deflatsioonioht, mis püsib 30 % lähedal, ja mõnes riigis valitsebki juba deflatsioon;  

G. arvestades, et 2008. aasta finantskriis tõi kaasa ELi riikide valitsuste massiivse 
sekkumise finantssektori toetamise eesmärgil; arvestades, et finantssektorile antud 
riigiabi moodustas kokku rohkem kui 5 triljonit eurot, mis vastab 40,3 % ELi SKPst; 

H. arvestades, et vastavalt OECD 2012. aasta aruandele on pankade võlgade otseste või 
kaudsete tagatiste maht oluliselt mõjutanud riigivõlgade jätkusuutlikkust;  

I. arvestades, et Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) 2015. aasta aprilli aruandes 
„Maailmamajanduse väljavaated” märgiti, et IMFi hinnangul ei ole tööturu 
reguleerimisel põhinevatel struktuurireformidel statistiliselt olulist mõju tootmistegurite 
kogutootlikkusele, erinevalt investeeringutest teadus- ja arendustegevusse ning 
innovatsiooni, mis suurendavad tootlikkust kõige enam, ja see tähendab, et toodangu 
kasv ei ole pikemas perspektiivis nii suur, et see reformide käigus tehtud kohanduste 
majanduslikud ja sotsiaalsed kulud ära tasuks;  

J. arvestades, et IMFi 2015. aasta mais avaldatud töödokumendist riiklike investeeringute 
makromajandusliku mõju kohta nähtub, et riiklikud investeeringud suurendavad 
toodangut ja vähendavad töötust, nii lühemas kui ka pikas perspektiivis; arvestades, et 
toodanguga seotud mõju leiti olevat suurem majanduslanguse ja leebe rahapoliitika 
tingimustes, mis iseloomustab euroala, ning see võib tuua kaasa võla ja SKP suhte 
vähenemise; arvestades, et riiklike investeeringute rahastamine võlakirjade 
emiteerimisega on andnud toodangu osas paremaid tulemusi kui eelarvet mitte 
mõjutavad investeeringud; 

K. arvestades, et eelarve konsolideerimise kavadest tulenevad kärped avaliku sektori 
kulutustes on vähendanud sotsiaalset kaitset, samal ajal kui vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse ohus elanike osakaal Euroopas ulatub juba üle 25 %; 

L. arvestades, et maksudest kõrvalehoidumise tõttu on mitmes liikmesriigis jäänud riigi 
eelarvesse laekumata miljardeid, ning sellest on saanud kasu suured äriühingud, mis 
kahjustab solidaarsuse aluseid euroalas;  

1. on seisukohal, et praegune majandusolukord euroalas nõuab kiired, laiaulatuslikke ja 
otsustavaid meetmeid, et lahendada suure töötuse, kasvava vaesuse ja liigse 
ebavõrdsuse probleemid ning tegeleda deflatsiooni ja pika majanduslanguse ohuga;  
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2. juhib tähelepanu asjaolule, et praeguses majanduse juhtimise raamistikus ei ole 
suudetud tagada makromajanduslikku stabiilsust, edendada jätkusuutlikku 
majanduskasvu ega likvideerida suure makromajandusliku tasakaalutuse põhjuseid 
euroalas; rõhutab, et praegune raamistik ei võimalda tõeliselt arutleda, millised oleks 
alternatiivid tasakaalustamata juhtimisraamistikule, mis põhineb meelevaldsetel eelarve-
eeskirjadel, samuti arutleda rahaliidu pikaajalise jätkusuutlikkuse üle ning liikmesriigi 
võimaluse üle sellest demokraatliku hääletuse teel lahkuda; 

3. mõistab hukka asjaolu, et praegune majanduse juhtimise raamistik (vastavalt stabiilsuse 
ja kasvu paktile, esimesele ja teisele majanduse juhtimise paketile ning 
fiskaalkokkuleppele) piirab tarbetult euroala liikmesriikide elujõulise eelarvepoliitika 
mänguruumi, jättes need riigid ilma ainsast tõhusast makromajanduslikust vahendist 
madala nõudluse ja ebatõhusa rahapoliitika tingimustes;  

4. juhib tähelepanu asjaolule, et komisjoni ja troika soovitustel põhinevad peamised 
poliitilised algatused on lähtunud kallutatud majandusprognoosidest ja puudulikest 
mudelitest, mis ei suutnud kriisi ette näha; hoiatab, et SKP lõhe arvutamine põhineb 
aegunud meetoditel, nagu komisjoni hinnangute sagedasel läbivaatamisel on selgunud; 
juhib tähelepanu tõsiasjale, et eelarve konsolideerimine ja struktuurireformid on 
oluliselt alahinnanud fiskaalkordajate suurust, samuti negatiivse ülekanduva mõju 
olulisust riikides samaaegse konsolideerimise perioodil ja kumulatiivsete 
struktuurireformide deflatsioonimõju tingimustes;  

5. on seisukohal, et majanduse juhtimise raamistik ei tohiks takistada liikmesriikidel võtta 
antitsüklilisi meetmeid, et võidelda kõrge töötuse ja vaesuse määraga ning edendada 
majanduskasvu;  

6. mõistab hukka asjaolu, et ei toimu poliitilisi arutelusid eelarvepuudujäägi ja võla 
kriteeriumite, sh võla vähendamise nn 1/20 reegli jätkusuutlikkuse üle, ehkki neil on 
mitme liikmesriigi majandus- ja sotsiaalsele olukorrale hävitav ja kahjulik mõju;  

7. peab kahetsusväärseks, et komisjoni ja troika riigipõhised soovitused tööturu reformi 
kohta on toonud kaasa ajutiste ja osalise tööajaga töökohtade suure kasvu, mis on 
dramaatiliselt mõjutanud töötuse määra, palkasid ja pangalaenu kättesaadavust, 
õhutades sellega sotsiaalset rahulolematust ja suurendades inimeste ebakindlustunnet;  

Võimalikud meetmed ilma aluslepingut muutmata  

8. on seisukohal, et teatis ei laienda piisavalt investeerimisklausli kohaldamist, mis 
võimaldab stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku osa paindlikkust liikmesriikide 
investeerimiskavade kaasamisel, kuna paindlikkus piirdub struktuuri - ja 
ühtekuuluvuspoliitika ning Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) alla 
kuuluvate projektide kaasrahastamisega; leiab, et selline lähenemisviis tuleks kiiresti 
ümber hinnata, et mõjutada majanduskasvu, töökohtade loomist ja sotsiaalset sidusust 
positiivselt, kehtestades nii ennetuslikus kui ka paranduslikus osas laiema kuldreegli, 
jättes stabiilsuse ja kasvu pakti raames eelarvepuudujäägi ja võla arvutamisel kõrvale 
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kõik riiklikud investeeringud teadus- ja arendustegevusse ning innovatsiooni, samuti 
igas liikmesriigis tagatud miinimumsissetuleku; 

9. usub, et euroala struktuurireformidel peaks olema selge positiivne sotsiaal-majanduslik 
mõju ning need peaksid otseselt toetama ELi majanduslikku, finantsilist ja sotsiaalset 
stabiilsust, samuti aitama saavutada strateegia „Euroopa 2020” eesmärke; rõhutab, et 
praegune lähenemisviis struktuurireformidele ei ole aidanud lahendada paljude ELi 
liikmesriikide peamisi probleeme, nagu puudujäägid institutsioonide aruandekohustuses 
ja vähene läbipaistvus, korruptsioon, maksupettused ja maksudest kõrvalehoidumine;  

10. on seisukohal, et praegune majanduse juhtimise raamistik, eriti võla vähendamise nn 
1/20 reegel, on majanduslikult, sotsiaalselt ja poliitiliselt jätkusuutmatu, ning nõuab 
seetõttu, et see ulatuslikult ja radikaalselt läbi vaadataks ning et liikmesriigid saaksid 
tagasi oma autonoomia eelarve ja rahanduse valdkonnas; 

11. rõhutab, et komisjoni 2015. aasta majanduskasvu analüüsis esitatud kolme samba 
strateegia (investeeringud, eelarve-eeskirjad ja struktuurireformid) kujutab endast 
sisuliselt sama vana strateegiat, mis ei suutnud praegust sotsiaalset ja majanduskriisi 
ennetada ega lahendada, ning nõuab seega nimetatud strateegiast loobumist;  

12. rõhutab, et suuri jooksevkonto ülejääke euroala keskmes ei tohiks pidada vähem 
murettekitavaks kui suuri jooksevkonto puudujääke äärealadel; on seisukohal, et 
makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlust tuleks kasutada puudu- ja ülejäägis 
olevate riikide vahel tasakaalustatumalt ning eelkõige tuleks tegeleda märkimisväärse 
tegutsemisvabadusega riikidega, et teha lõpp riigisisesel devalveerimisel põhinevale 
ebaõiglasele ja kahjulikule konkurentsile;  

13. on seisukohal, et majanduse juhtimisel on kiiremas korras hädasti vaja vähem 
keerukust, rohkem omavastutust, suuremat läbipaistvust ja demokraatiat; on seisukohal, 
et täielikku tööhõivet, jätkusuutlikku majanduskasvu ja poliitilist stabiilsust on raske 
saavutada uute eeskirjade lisamisega juba olemasolevatele või majanduspoliitika 
pealesundimisega valitud riiklikele parlamentidele või valitsustele, ning et algatused 
olukorra parandamiseks võivad tulla üksnes otseselt demokraatlikult vastutavatelt 
institutsioonidelt; 

14. tunnistab, et praeguse lõppematu kriisi tingimustes tuleb majanduse juhtimise 
raamistikku parandada ja täiustada nii keskpikas kui ka pikas perspektiivis, et EL ja 
euroala saaksid saavutada täieliku tööhõive, finantsstabiilsuse, majanduskasvu ja 
pikaajalised investeeringud, võideldes samal ajal ebavõrdsuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu;  

15. tuletab meelde Euroopa Parlamendi tähelepanekut, et Euroopa stabiilsusmehhanismi 
(ESM) loomine väljaspool liidu institutsioone kujutab endast tagasiminekut liidu 
poliitilises integratsioonis; juhib tähelepanu asjaolule, et ESMi antud päästelaenusid 
kasutati ainult pangandussektori rekapitaliseerimiseks; leiab seepärast, et ESM 
dubleerib tarbetult muid olemasolevaid pangandussektori finantsilise toetamise 
vahendeid; 

16. tuletab meelde, et majandus- ja rahaliit on üksnes fikseeritud vahetuskursside ja 
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jätkusuutmatute eelarvereeglite jäik süsteem; rõhutab, et tõeline majandus- ja rahaliit 
vajaks demokraatlikku toetust ning majanduslikke ja poliitilisi tingimusi, mida ELis ei 
ole, samuti ühist fiskaalvõimekust, mis on praktilistel põhjustel saavutamatu;  

17. rõhutab, et majandus- ja rahaliidu puudulik ülesehitus ning optimaalse valuutapiirkonna 
jaoks vajalike tingimuste puudumine on tekitanud euroalal jätkusuutmatu 
makromajandusliku tasakaalustamatuse, mis on toonud kaasa jooksevkontode suure 
ülejäägi ja puudujäägi; toonitab, et euro on olnud Euroopa integratsioonis kõige 
eraldavam tegur pärast Teist maailmasõda; 

18. tuletab meelde, et pangaliit sai loodud tänu poliitilisele tahtele hoida ära uus finantskriis 
ja viia miinimumini euroala valitsuste võlakriisi negatiivne ülekanduv mõju; juhib 
tähelepanu asjaolule, et siiani ei ole toimunud pankade struktuurireformi, mis põhineks 
kauplemise selgel automaatsel eraldamisel põhilisest krediidifunktsioonist;  

Jätkusuutliku ja tõhusa majanduse juhtimise tegevuskava  

19. kutsub liikmesriike üles koostama ambitsioonikad tegevuskavad, milles võetakse 
arvesse käesolevas raportis välja toodud vajadust majanduse juhtimise reformide järele;  

20. kutsub sidusrühmi üles hoiduma majanduse juhtimist läbi vaadates aegunud 
lahendustest ja vaagima kõiki võimalusi, sealhulgas neid, mis eeldavad aluslepingute 
läbivaatamist; leiab, et selline tegevuskava peaks tuginema järgmistele elementidele: 

– aluslepingu läbivaatamisega tuleb kehtestada euroalast lahkumise õigus ja 
laiendada loobumisklauslit; 

– eelarvepuudujäägi ja võla arvutamisest vastavalt stabiilsuse ja kasvu paktile tuleb 
viivitamata välja jätta riiklikud avaliku sektori kulutused, mis on suunatud: a) 
investeeringuteks teadus- ja arendustegevusse ja innovatsiooni ning b) igas 
liikmesriigis kehtestatud garanteeritud miinimumsissetulekuks; 

– on vaja paradigma muutust: eelarve konsolideerimise ja deflatsiooni poliitikalt 
tuleb üle minna pikaajalisele strateegiale, mis põhineb antitsükliliselt poliitikal, 
sotsiaalsel sidususel ning finantssektori ja ettevõtete maksusüsteemi tõhusal 
reformimisel;  

– juhtimise raamistikku tuleb muuta nii, et liikmesriigid saaksid kasutada oma 
suveräänset õigust kujundada autonoomne eelarvepoliitika; 

– kehtivad eelarvekriteeriumid, sh tasakaalus eelarve nõue ja võla vähendamise nn 
1/20 reegel, tuleb asendada makromajanduslike ja sotsiaalsete näitajatega, nagu 
reaalkasv, pikaajalised riiklikud investeeringud ja töötuse määrad, samuti 
maksusüsteemi õiglus ja läbipaistvus; 

– on vaja meetmete kogumit, millega kaitsta euroalast lahkuda otsustavat 
liikmesriiki spekulatiivsetest rünnakutest tuleneva kapitali väljavoolu ohu eest; 

– on vaja selget õigusraamistikku euroalas valitsuste võla restruktureerimiseks ja 
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võla vähendamiseks; 

21. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 

Or. en 

 
 
 

 
 


